
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Інформаційний лист 

щодо організації та проведення 

інтерактивного конкурсу читців 

«Слово Грінченка» 

(10 листопада – 10 грудня 2021 р.) 

 

Мета проведення конкурсу – популяризація творчої спадщини Бориса 

Грінченка; виявлення обдарованої молоді; залучення до заходів, спрямованих 

на вшанування пам’яті великого митця; розвиток корпоративної культури і 

популяризації університетських цінностей. 

Конкурс проводиться у дистанційному форматі з 10 листопада до 

10 грудня 2021 року. 

Подання матеріалів для участі – до 30 листопада2021 р. 

Робота журі – до 9 грудня 2021 р. 

Оголошення результатів – 10 грудня 2021 р. 

Засновник і організатор – Київський університет імені Бориса 

Грінченка. 

 

Організаційний комітет 
Бацак К.Ю. – проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної 

роботи та лідерства, кандидат історичних наук, доцент 

Балабанова К.Є. – заступник директора Інституту журналістики; 

Баранова Н.В. – заступник декана Факультету права та міжнародних 

відносин; 

Бойченко В.В. – заступник директора Інституту післядипломної освіти; 

Музиченко І.В. – заступник директора Інституту людини; 

Нос Н.М. – заступник директора фахового коледжу «Універсум»; 

Обушний С.М. – заступник декана Факультету інформаційних технологій 

та управління; 

Петрухан-Щербакова Л.Ю. – заступник декана Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту; 

Савченко Ю.Ю. – заступник директора Педагогічного інституту; 

Саврасова-В’юн Т.О. – заступник директора Інституту філології; 

Саган Г.В. – заступник декана Історико-філософського факультету; 

Ткаченко І.І. – заступник директора Інституту мистецтв; 

Якіменко О.А. – в.о. президентки Студентського парламенту. 

 

Умови участі 

Участь у конкурсі беруть викладачі та студенти Київського університету 

імені Бориса Грінченка, які представляють прозу чи поезію Бориса Грінченка у 

вигляді відеозаписів. 



Для участі треба подати реєстраційну картку учасника (Додаток), 

відеозапис (демонстрацію твору), посилання на ФБ-сторінку, де викладено 

відео у період з 10.11.2021 до 30.11.2021. 

Для реєстрації треба записати відео з декламацією малої прози чи поезії 

Бориса Грінченка, розмістити відео на ФБ-сторінці під хештегом 

#Слово_Грінченка, заповнити анкету, надіслати підготовлені матеріали на 

корпоративну електронну адресу: t.savrasova-viun@kubg.edu.ua до 30.11.2021 р. 

До складу журі конкурсу входять провідні фахівці Університету. Рішення 

журі остаточні й перегляду не підлягають. Журі має право ділити нагороди між 

виконавцями, присуджувати спеціальні відзнаки, нагороджувати спеціальними 

дипломами учасників, які виявили високий рівень майстерності. 

Нагородження: всі учасники конкурсу отримують сертифікати, а 

переможці – Дипломи 1, 2, 3 ступенів. Додатково буде визначений диплом 

Глядацьких симпатій. 
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ДОДАТОК 

 

Реєстраційна карта учасника 

інтерактивного конкурсу читців 

«Проза і поезія Бориса Грінченка» 

 

Учасник_______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові без скорочень) 

 

Структурний підрозділ____________________________________________ 
(повна назва) 

Посада (для викладачів)___________________________________________ 

Спеціальність, курс, група ( для студентів)___________________________ 

Електронна адреса учасника_______________________________________ 

Контактний телефон______________________________________________ 

Назва конкурсного твору__________________________________________ 

Посилання на ФБ-сторінку, де розміщене відео з декламацією твору 

Б. Грінченка_____________________________________________________

_______________________________________________________________ 


